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dr Beata Katarzyna Jędryka 

PODSTAWOWE ZAPLECZE DYDAKTYCZNE ZAJĘĆ Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO 

OBCEGO/DRUGIEGO 

Proces organizacji zajęć językowych dla ucznia z doświadczeniem migracji (UDM) wymaga 

od szkoły odpowiedniego przygotowania przestrzeni edukacyjnej, w której będą odbywały 

się lekcje. Zazwyczaj prowadzący zajęcia ograniczają się do wyboru podręczników, 

słowników oraz dodatkowych pomocy dydaktycznych, zapominając o innych ważnych 

elementach wpływających na sukces UDM w opanowaniu nowego języka. Na przestrzeń 

glottodydaktyczną w procesie nauki nowego języka składają się komponenty związane  

z fizyczną przestrzenią edukacyjną, cyberprzestrzenią oraz społeczno-kulturową.    

1. Jedność czasu 

Już na etapie planowania zajęć z JPJO/ JPJD dla uczniów z doświadczeniem migracji 

należy wziąć pod uwagę nie tylko wymiar godzinowy całego procesu dydaktycznego, ale 

umiejscowienie językowych godzin dydaktycznych w planie lekcji uczniów. Przygotowując 

go, powinniśmy stale pamiętać o tym, że UDM w dość szybkim czasie musi opanować 

język, który ma być jego medium w poznawaniu świata, a tym jest aktywne uczestniczenie 

UDM w lekcjach przedmiotowych. Właśnie z tego powodu nie można zajęć z JPJO/ JPJD 

traktować marginalnie i umieszczać ich jako ostatnich w planie.  

Proces uczenia związany jest z zaangażowaniem nie tylko pamięci długotrwałej ale przede 

wszystkim krótkotrwałej, a ta ostania odpowiedzialna jest za przyswajanie nowych 

wiadomości oraz zapoznawanie się z nimi. Pamięć krótkotrwała najlepiej funkcjonuje  

w godzinach porannych. Niektórzy badacze twierdzą, że jest to przedział między godziną 

6.00 a 13.00,  a jeszcze inni, że to czas między 9.00 a 12.00. Zarówno jedni, jak i drudzy 

jasno wskazują, że nauka tego co nowe powinna odbywać się rano. Tak więc, dodatkowe 

lekcje dla UDM należy planować na początku dnia. 

Warto też mieć na uwadze, że pamięć długotrwała, której zadaniem jest magazynowanie 

nowych treści, najlepiej funkcjonuje w godzinach popołudniowych, tj. między 16.00 a 

19.00. Wówczas nauka jest najbardziej wydajna. Jest to dobry czas na automatyzowanie 

tego, co uczeń poznawał pod okiem nauczyciela w godzinach porannych. Godziny 

popołudniowo-wieczorne uczniowie powinni wykorzystać na pracę samodzielną, tzw. pracę 
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domową - rozwiązywanie ćwiczeń gramatycznych, czytanie krótkich tekstów wzbogacone 

o zadania językowe czy słuchanie podcastów po polsku.           

2. Jedność miejsca 

Z punktu widzenia osoby uczącej się nowego języka jest ważne, w jakich warunkach 

odbywają się zajęcia, w których ona uczestniczy. Nie każda palcówka edukacyjna może 

pozwolić sobie na wygospodarowanie sali lekcyjnej przeznaczonej wyłącznie na dydaktykę 

JPJO/ JPJD, ponieważ nie pozwalają jej na to warunki lokalowe. W takiej sytuacji należy 

zdecydować, w którym pomieszczeniu zawsze będą odbywały się dodatkowe lekcje  

z polskiego. Stabilność miejsca dla UDM jest istotna, szczególnie na początku jego pobytu 

w nowej szkole. Dzięki temu uniknie on kłopotów z szukaniem za każdym razem sali 

lekcyjnej. W małych szkołach nie jest to problematyczne, ale są też takie placówki, które 

ulokowane są w dużych, kilkupiętrowych budynkach i poznanie ich topografii UDM 

zajmuje trochę czasu.   

Wyznaczenie konkretnej sali lekcyjnej związane jest również z wyposażeniem jej  

w podstawowe narzędzia dydaktyczne, które zawsze będą „pod ręką” prowadzącego zajęcia 

oraz ucznia. Dlatego też powinniśmy zadbać o to, żeby w pomieszczeniu znalazła się 

szafka, w której będzie można gromadzić nie tylko podręczniki, ćwiczenia, słowniki, ale 

także dodatkowe materiały do pracy na zajęciach, np.: gry planszowe, zestawy fotografii, 

czy karty edukacyjne.          

W odmiennej sytuacji dydaktycznej są oddziały przygotowawcze (OP), które mogą 

aranżować sale, dostosowując je do własnych potrzeb. Pomysły na organizację klas do 

nauki JPJO/ JPJD można czerpać od nauczycieli, którzy pracującą w edukacji 

wczesnoszkolnej i budują dla swoich uczniów bogate środowisko uczenia się. Sam podział 

sali lekcyjnej na sfery, np.: przyrodniczą, matematyczną, artystyczną czy językową 

przyniesie wymierne korzyści edukacyjne, oczywiście jeżeli znajdą się w nich właściwe 

pomoce edukacyjne. Kąciki tematyczne powinny być stałe, ale ich aranżację należy 

zmieniać, dostosowując ją do treści dydaktycznych aktualnie omawianych z uczniami. 

Warto do tych działań zaangażować samych uczniów, którzy będę mieli pośrednio wpływ 

na to, w jakich warunkach będą się uczyć.          

Planując przestrzeń edukacyjną w sali dydaktycznej przeznaczonej na zajęcia z JPJO, 

powinno zadbać się o wyposażenie jej w jak najwięcej materiałów, które będą dostarczały 
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uczniowi bodźców zachęcających go do samodzielnych działań językowych. Jednym z nich 

jest odczytywanie ciche i głośne otaczających go napisów. Jest to jedna z wielu dróg do 

poszerzania ich leksykonu w czasie nauki każdego języka obcego. Dlatego w tym celu warto 

wypełnić przestrzeń wszelkimi formami języka drukowanego. Mogą to być nie tylko 

etykiety demonstrujące słowa wzbogacone o ich ikonograficzną prezentację, ale także 

historyjki, fragmenty gazet czy krótkie opowiadania. Z racji tego, że będzie to materiał 

wizualny, trzeba pamiętać o odpowiednim kształcie, rozmiarze oraz kolorze czcionki.   

Propozycja ta może być trudna do zaakceptowania  przez wielu nauczycieli, którzy w swojej 

pracy wykorzystują tradycyjne podejście do nauczania i stymulują językowo swoich 

uczniów głównie mówiąc do nich. Jednak, kiedy celem jest nauka języka, który ma być dla 

UDM podstawowym narzędziem zdobywania wiedzy, to musi on otrzymywać impulsy 

zróżnicowane, które będą go aktywizowały językowo. Uczeń, przebywając w danym 

pomieszczeniu, mimowolnie będzie wodził oczami po klasie, bowiem taka jest ludzka 

natura. Dlatego też warto ten fakt wykorzystać i  tak przygotować oraz systematycznie 

zmieniać glottodydaktyczny wystrój pomieszczenia, żeby przykuwał wzrok ucznia, 

zatrzymywał go i zachęcał do próby wczytania się w niego. 

Podobne rozwiązanie można zastosować w salach przedmiotowych, wygospodarowując  

w nich strefę na „wzrokowe” uczenie się specjalistycznej odmiany języka polskiego, np. 

języka historii, przyrody czy fizyki. Wizualne komunikaty wysyłane w kierunku ucznia 

powinny być nasycone kluczową leksyką właściwą danemu przedmiotowi. To także przyda 

się pozostałym uczniom w klasie. Wraz ze zamieniającą się tematyką zajęć, należy zmieniać 

materiał stymulujący. 

3. Jedność akcji 

Nauczania nie można opierać wyłącznie na organizacji przestrzeni edukacyjnej, programie 

oraz rozkładzie treści dydaktycznych. Oczywiście, te dwa ostatnie elementy są 

podstawowe, ale w układzie glottodydaktycznym nie może zabraknąć szerokorozumianych 

materiałów, z których będzie podczas zajęć korzystał uczeń oraz nauczyciel. Należy uznać 

je za podstawowe ogniowo w łańcuchu nauki polszczyzny. Dobór zaplecza dydaktycznego 

musi uwzględniać wszystkie aspekty nauczania języka, w tym kompetencję lingwistyczną 

(gramatyka, leksyka, fonetyka, ortografia) oraz sprawności (mówienie, słuchanie, czytanie, 

pisanie, mediacja). Nauczyciele organizujący środowisko pracy muszą wychodzić poza 

standardowe ramy w tym zakresie i pamiętać o tym, że w nauczaniu języka polskiego jako 
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drugiego materiały do zajęć powinny pochodzić z różnych źródeł, nie tylko 

glottodydaktycznych. 

Na początku należy korzystać na zajęciach ze standardowych podręczników oraz zeszytów 

ćwiczeń do nauczania języka polskiego jako obcego. Należy podkreślić, że materiały 

adresowane do dzieci i młodzieży, dla której język polski jest językiem odziedziczonym, 

można wprowadzać na zajęcia dopiero po osiągnięciu przez UDM poziomu A1. Najlepiej 

sięgać po te pozycje, które spełniają dwa kryteria: wieku oraz pochodzenia ucznia. Niestety 

na rynku wydawniczym młodzi odbiorcy do tej pory nie byli doceniani i przygotowywano 

głównie podręczniki dla osób starszych uczących się polszczyzny. Nie oznacza to, że nie 

ma takich materiałów w ogóle. Oczywiście są, ale ich liczba nie przedstawia się 

imponująco. Niektóre z nich są płatne, ale większość z nich można pobrać ze stron 

organizacji pozarządowych.  

Materiały dydaktyczne dla dzieci i młodzieży 

1. Achtelik A., Niesporek-Szamburska B., (2021), Bawimy się w polski 1. Podręcznik do nauki 

języka polskiego jako obcego dla dzieci w wieku od 8 do 12 lat, Katowice. 

2. Lica A., Lica Z., (2020), Po polsku? Tak! Elementarz dla cudzoziemców do nauki języka 

polskiego jako obcego, Gdańsk. 

3. Lica A., Lica Z., (2020), Po polsku? Tak! Zeszyt ćwiczeń dla cudzoziemców do nauki języka 

polskiego jako obcego. Część 1, Gdańsk. 

4. Lica A., Lica Z., (2020), Po polsku? Tak! Zeszyt ćwiczeń dla cudzoziemców do nauki języka 

polskiego jako obcego. Część 2, Gdańsk. 

5. Pomykałło A., (2020), Abecadło po polsku. Zestaw do nauki języka polskiego jako obcego dla 

dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 13 lat. 

6. Smirnow M., (2020), Start Hop. Język polski dla dzieci A1, Poczdam. 

7. Smirnow M., (2020), Start Hop. Zeszyt zabaw, Poczdam. 

8. Stempek I., Kuc P., Grudzień M., (2015), Polski krok po kroku. Junior. Podręcznik do nauki 

języka polskiego jako obcego dla dzieci i młodzieży w wieku 10 – 15 lat, Kraków. 

9. Stempek I., Kuc P., Grudzień M., (2016), Polski krok po kroku. Junior. Zeszyt ćwiczeń z 

nagraniami, Kraków. 

10. Szelc-Mays M., (2014), Moje litery. Piszę na A. Podręcznik dla dzieci w wieku 

wczesnoszkolnym, Kraków.   

Uwaga! Wszystkie materiały powyżej są płatne.  
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Materiały dydaktyczne dla dzieci i młodzieży z Ukrainy 

1. Ciesielska-Musameh R., Kwiatkowska K., Przechodzka G., Roczniak A., Zielińska M., 

(2019), Język polski bez granic. Podręcznik do nauki języka polskiego jako obcego dla szkół 

ukraińskich klasa VII. Poziom A2 część I, Lublin. 

2. Ciesielska-Musameh R., Kwiatkowska K., Maćkowicz M., (2021), Język polski bez granic. 

Podręcznik do nauki języka polskiego jako obcego dla szkół ukraińskich klasa V. Poziom A1 

część I, Lublin. 

3. Guzik-Świca B., K., Przechodzka G., Roczniak A., Zielińska M., (2018), Język polski bez 

granic. Podręcznik do nauki języka polskiego jako obcego dla szkół ukraińskich klasa XI. 

Poziom B2, Lublin. 

4. Guzik-Świca B., Kwiatkowska K., Roczniak A., Maćkowicz M., (2020), Język polski bez 

granic. Podręcznik do nauki języka polskiego jako obcego dla szkół ukraińskich klasa IX. 

Poziom B1 część I, , Lublin.  

5. Szostak-Król K., (2019), Językowa podróż po Polsce. Podręcznik do nauki języka polskiego 

jako obcego dla dzieci i młodzieży rozpoczynających naukę w polskiej szkole (wiek 11 – 15 

lat), Warszawa. 

Uwaga! Wszystkie materiały powyżej są bezpłatne do pobrania ze stron internetowych.  

 

 


